
Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
02-05-1761

fol. nr.
01-03

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

ac te van
overdr.

datum
21-05-1761

fol. nr.
04

Ho I ten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overd r.

datum
21-05-1701

fa I. nr.
05

door: Roelof Lubbertsen Nijmeier m.v. Jenneken Derksen,
geass. met Zwier Lubbertsen

aan: Beerent Teunisen (bruidegom)
Aeltien Egberts (bruid)

v9.~:_ ll_~et ecv.e '-'-Njjm~JeJ~' .me:.!: sJ.~ geheL~_!29u'derl~
~)--have, vee, en het gewai op het land
3) inboedel en bouwgereedschap.

opm.: nog genoemd zijn met name
a) Egbert Egberts
b) Jan Teunissen.

door: Jan Helderman m.v. Aeltien Meijl inks.

aan: Hendrijkus Nijhof m.v. Jenneken Jansen

van: een stuk bouwland, gelegen tussen het land
van Gerrit Goosens en Gerrit Smit.

door: Aelbert FM~~man, m.v. Diena Hendr.

aan: Hermen Dikkers Rinkel~ar, m.v. Jenneken Nijland.

van: de helft van "F1 iermans mate", gelegen
in de buurtschap Bèusbergen; naast de mate
van Jan van Holten.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
30-06-1761

fo I. nr.
06-07

Ho I ten

ger.boeken

inv.nr.8

acte van
hyp./obl.

datum
14-07-1762

fol. nr.
08-09

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
hyp./obl.

datum
17-10-1761

fo I. nr.
10-13

door: Egbert Hendr. Aelpaal m.v. Diena Jansen.

aan: Jan Egberts Santvl iet.

van: een stuk bouwland "den Col" gelegen in het
dorper enk, tussen het land van Reijlink en
Hoffs.

door: J.W. ten Caate gevolmacht. van J.M. Brand,
m.v. S.G. Brand geb. Jordens.
Nog genoemd Care] graaf van Rechteren.

t.g.v.: Gr. ten Caate.

van: f. 400,-- à 3%

onderpand: de erven met name:
1)Voe Iman
2)Graveman
3) de Hersten

opm.: In de"marge staat een verklaring van royement
van d.d. 05-02-1763 waarin 'Dr. Gerhard
Ja~o.!?..?oId gevolm~cht. van Lt-. ~B-rand-verklaart;- --
dat alles is voldaan.

door: Gerrit kleine Lokin m.v. Aeltien Hendriksen.

t.g.v.: Hendrik Gerhard Jordens m.v. Agatha Aleida
van Munster, burgermr. van Deventer

van: f. 345,-- à 4~%

onderpand: Het erve "kleine Lokin" met een stuk land
"Gerhardus" gelegen aan en omtrent den
Holterdijk.

opm.: In de marge staat een verklaring van royement, van
13-10-1764 dat de hypo is afgelost.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
hyp./obl.

datum
06-01-1762

fol. nr.
14-16

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr. f: __~ __ . J

datum
30-03-1762

fo 1. nr.
16

door: Jan Willem ten Caate gevolmacht. van Jan
Maurits Brand tot de Bruijnhorst, m.v.
Sophia Godiena Jordens.

t.g.v.: Dr. Gerhard Willem Jacobsen,m.v. Sara Hennetta
Jorden.

van: f. 4000,--à 20%

onderpand: de erven met name:
a) Voelmans
b) Gravelmans
en de catersteden "de Horsten".

opm.: In de marge staat een verklaring van royement
van d.d. 30-10-1761 dat de hypo is afgelost.

door: a) Jenneken Aerents v.v. overl. Reijlinks.
b) Klaas Agterkamp.
c) Willem grooten Traast;

aan: Tonis Reijlink m.v. Jenneken Gerrits.

van: Landewers maate, gelegen in de buurtschap
Dij kerhoek.

o

Holten

ger. boeken

door: a) Jannes Meerman, m.v. Jenneken Egberts.
b) Gerrit Nijenhuijs, m.v. Hendrijkien Egberts.
c) Jannes Meerman ) .. mombers over de onmondige
d). Jan LandevJe~_ ) kinderen van Jan Meijer (mulder)

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
11-11-1762

fo I. nr.
17-18

aan: Joost Vincent m.v. Fenneken Schuitert.

van: het halve huis,schuur en hof "Aeltink"
de halve kamp bij het huis gelegen waarvan
de andere helft toebehoort aan Joost Vincent
voorn.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overd r.

datum
11-11-1762

fo I. nr.
18-19

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
overd r.

datum
11-11-1762

fo I. nr.
20-21

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
12-11-1761

fo I. nr.
24-26

door: a) Jannes Meerman m.v. Jenneken Egberts •
b) Garrit Nijenhuijs"m.v. Hendrijkien Egberts
c) Jannes Meerman ) .

) J L d ) mombers over de onmondige
d an an ewer kinderen van Jan Meijer (mulder)

aan: Jan oude Mulder m.v. Berendiene Jansen .
en erfgenamen.

van: "den Hoogenkamp", ongeveer 3 mudde gezaai
groot, gelegen bij Santvoort.

door: de wettige erfgenamen van overl.
Jenneken Eijkels, met name:
a) Jannes Meerman, m.v. Jenneken Egberts,

borg staand voor Gerrit Nijenhuis m.v.
Hendrikien Egberts

b) Jannes Meerman )
) J M" ) mombers over de drie onmondige

c an elJer kinderen van Jan Meijer (mulder)

aan: Jannes Vastert m.v. Janna Platerinks.

van: 2 stukken bouwland, groot + 7 schepel gezaai.

door: Hendrik Drajer m.v. Aeltien Aelberts.

aan: Jannes Hendriks, z.v. HendrikLQ.J.:a-ie.r:.en_
Aeltien Aelberts voorn.

van: huis en hof met bouwen hooiland.



Ho I ten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
momb./erfuit.

datum
16-04-1763

fol. nr.
27-28

Ho I ten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van
momb./erfuit

datum
17-04-1761

fo I. nr.
29-30

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
momb./erfuit.

datum
04-06-1761

fo I. nr.
31-32

door: Jan Nijeuwhuijs m.v. overl. Fenne Jansen.

t.b.v.: de twee minderjarige kinderen van Jan Nijeuwhuis
en overl. Fenne Jansen voorn.

mombers: a) Gerrit Jansen Hofman
b) Gerrit Eskes.

erfuit.: de kinderen ontvangen t.Z.t. uit hun moeders
nalatenschap gerede goederen.

opm.: In de marge staat een verklaring van de mondige
zoon van Jan Nijenhuis en overl. Fenne Jansen,
dat hij zijn deel uit zijn moeders nalatenschap
~eeft ontvangen.op d.d. 12-09-1787.

door: Lambert ter Wiele op de Borkel, m.v.
over1. Mette Hendr.

t. b. v. : de onmond ige dochter van Lambert _ter WTelec.
en overl. Mette Hendr. voorn.

mombers: a) Aelbert Hendr.
b) Jan Koster

erfuit.: de dochter krijgt uit haar moeders nalatenschap
gerede goederen.

door: Janna Jansen v.v. over!. Hermen Sprikkel (bruid)
geass. met Hendr. Lambers (bruidegom)

t.b.v.: de vijf onmondige kinderen van Janna Jansen
en overl. Hermen Sprikkel voorn.

mombers: a) Jan Snijder
b) Jan Maatman

erfuit.: de vijf'onmondige kinderen krijgen uit hun
vaders nalatenschap een geldbedrag en de
dochters bovendien gerede goederen.



ooms

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
momb./erfuit.

datum
18-09-1761

fo I. nr.
33-34

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

ac te van
momb./erfuit.

datum
00-10-1761

fo I. nr.
35-37

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
momb./eru i t

datum
26-11-1761

fol. nr.
38-39

door: Jenneken Jansen v.v. overl. Jan Hendriksen
geass. met Joost Vincent

t.b.v.: de zes onmondige kinderen van Jenneken Jansen
en overl. Jan Hendriksen voorn.

mombers: a) Derk Jansen Denekamp
b~ ,.Hender i k _J_an.?en,

erfuit.: De kinderen krijgen t.Z.t. een geldbedrag en
gerede goederen uit de nalatenschap van
hun vader.

door: Jan Maanenschijn, m.v. overl. Jenneken Jansen

t.b.v.: de drie onmondige kinderen van Jan Maanenschijn
en overl. Jenneken Jansen voorn.

mombers: a) Jan op den Graven
b) Jannes Boerendans

erfuit: de drie onmondige kinderen krijgen t.Z.t.
uit hun moeders nalatenschapèen geldbedrag
en gerede goederen.

door: Beerent Grooteboer m.v. overl. Jenneken Hendr.

t.b.v.: de 4 onmondige kinderen van Beerent Grooteboer
en overl. lenneken Hendr. voorn.

mombers: a) Hermen Knopert )
b) Wander Teelus )

erfuit. : de drie dochters krijgen uit hun moeders

.lJa I a.te.cnschap gerede 'goederen en- de zoon
krijgt een geldbe~rag;



Holten

ger.boeken

i nv. nr. 8

door: Jannes Dikkers Denneboom , m.v. overl.
Aeltien Teunisen.

t.b.v.: de drie onmondige kinderen van
Jannes Dikkers Denneboom en overl. Aeltien Teunisen.

mombers: a) .Anthoni .Dikkers Rinkelaar (vaderskant)
b) Jan Landeweer (moederskant)

acte van
momb./erfuit.

datum
08-03-1762

fol.·nr.
40-42

erfuit: de drie onmondige kinderen krijgen t.z.t.
uit hun moeders nalatenschap een geldbedrag
en gerede goederen.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
pand.

datum
30-03-1761

fo 1.nr.
45-46

Holten

ger. boeken

i nv. nr. 8

ac te van
pand.

datum
18-05-1761

fol. nr.
47-48

door: Dr. R. Sandbergen, momber van
A.A.C. freule van Echten tot Relaar.

bep.: Daar onderstaande personen met name:
a) Willem Velders m.v. Hendrine Vincent
b) Joost Mulder m.v. Janna Velders.
c) Hendrik Arends m.v. Teuntien Velders
niet het geleende gel.dQedrag.,kunnen voldoen
zo wordt het onderstaande verbeurt verklaard.
1) het hU·is-gelegen -tussen Teun-i-s'-Kuip~rs- -

en. Derk. Stroek.
2) het plaatsje "klooster" gelegen tussen

Knopers en Vaster.ts
3) een stuk land, groot drie schepel gezaai

gelegen aan het boelengat tussen Jacob
Dikkers en Jannes Schuiters land.

4) 2 stukken bouwland "het Bree" groot 5-i
schepe I.

door: de minderjarige freule A.A.C. van Echten
tot Relaar, geass. met R. Sandbergen (momber)

bep.: zie acte van pand. d.d. 30-03-1761
fol.nr. 45-46



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
pand.

datum
21-05-1761

fa I. nr.
49-53

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van

datum
06-07-1761

fa I. nr.
55-58

door: Hulsken gevolmacht. van Aenderies Maats

t.l.v.: Claas Hesselink

onderpand: de plaats aan de kerk te Holten

opm ..: a) nog genoemd P. Paal.
b) deze ac te is op d.d. 01-04-1762 nog

niet afgehandeld, maar gaat nog verder.

Resoluite van Ridderschap en steden.

fol.nrs. 59,60,61,62 en 63 zijn blanco.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
maagsch.

datum
05-01-1761

fa 1. nr.
67-68

door: Teunis Meijer m.v. Maria Jansen

t.b.v.: hun kinderen met name:
a) Maria, y,v'. Otto Hagman.
b) Jenne~en v.v. Derk Stegeman.
c) Geertien v.v. Willem Schutte op Middel ink.
d) Teune
e) Aeltien v.v. Willem van Ark
f) Hermijn.

bep.: de kinderen voorn. krijgen
1) het bouwland "Kippers Kampien" en kerkhof
2) een zesde gedeelte van "Kippers hooimaat"

gelegen in den Dorthen hoek te Bathmen.

opm.: op verzoek getekend en gezegeld door
Berent Gerrits (neef)



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
01-05-1761

fol. nr.
69-70

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van
hypo

datum
12:: 0?_-} Z§ 1

fol. nr.
71-72

Holten

ger.boeken

inv.nr.8

acte van
overdr.

datum
24-06-1761

fol. nr.
73-74

door: Gerrit Jansen· .

aan: Douwe Etse baron van Gravestein.

van: het erve en goed "Hullemans" gelegen te
Dorther hoek.

door: Gerrit Lamberts Kuijper m.v. Jenneken Jansen .

t.g.v.: Derk Dumbaar m.v. Anna Dappers.

van: 1.300,-- à 3%

onderpand: een stuk bouwland "de Blokkamp" gelegen
bij het land van Woertmans te Bathmen.

door: Bernard Hendrik Besier m.v. Bartolda Remink.

aan: Hendrik Schepenboer m.v. Janna Gerritsen Schipper.

van: 1) de caterstede "Vennemans"
2) het hooi land L llhet wei jdebroek" gelegen naast

de voorn. caterstede
3) het hooiland van:
a) Willem Denneboom
b) Hendrik Velderman
c) Gerrit Nijendijk

gelegen in de buurtschap Suijtloo te
Bathmen.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overd r.

datum
24-08-1761

fol .nr.
75-76

Holten

ger. boeken

inv.nr:.8

acte van
overdr.

datum
24-06-1761

fol. nr.
77-78

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
21-10-1761

fo 1. nr.
79-80

door: Hendrtk Bernard Bresier m.v. Bartholda ~emink

gevolmacht. van de erfgenamen van overl.
Arnold Marienbarg,\ .

aan: Jenneken Driesen v.v. overl. Teune Riet~n

van: 1) een stuk hooiland, wat een deel is van
"het Haverbroek" gelegen bij de katerstede
"Vennemans".

2) het erve "de grote Brunsvoort", gelegen tussen
het hooiland "de Imhof", van Velderman
en het stuk hooiland van:

a) Denneboom
b) Velderman
c) Ni j end ijk

gelegen bij Markvoort.

door: Bernard Besier m.v. Bartolda Remink.

aan: ~a) Willem Denneboom m.v. Hermijna Jansen
ob) Hendri k-Vêl èierman m. v. Geui"tTen Roeiofs.

c) Gerrit Nijendijk, m.v. Geertien Derks

van: 1) een stuk hooiland
2) een gedeelte van "het Haverbroek", gelegen

bij de caterstede "Vennemans" ongeveer bij
het "Grote Brunsvoort" in de buurtschap
Suijdlo te Bathmen, gelegen tussen het stuk
hooiland van Reetman (dit is gekocht'uit "het
Haverhoek")

3) het nö""oiland "Weijdebroek" gelegen tussen de dijk
van voornoemde caterstede en het hooiland van
Markvoort en de Cuijper.

doo~: Gerrit Jansen en zijn meerderjarige kinderen
met name:
a) Cornel is m.v. Geertien Biesemaat
b) Hendrijne y.V. Hendrikus Schipper.
c) Gerritien v.v. Jannes Krans
d) Wi 11 em
e) Jenne~en

De Imal10en voorn. t reden ook op voor hun
broers en zusters met name:
a) Zwier wonende te Harlem
b) Janna v.v. Hendrik Hulleman
c) Mar i a
d) Tonis

aan: Hendrik Reijnts

van: erf en goed van "Hof Bredenoorts" in Bathmen.
Marskamp behorende onder het erve "HulIemans"
gelegen onder Bathmen aan de Zuijdmars, met een
boerderij op het erve "Hullemans" .



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van
hypo

datum
21-10-1761

fa 1. nr.
81-82

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
hypo

datum
22-06-1761

,1':öj. nr.
83-84

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
test.

datum
03-12-1781

fol. nr.
85-86

door: Hendrik Reijnts

t.g.v.: Hendrik Budde sr.

van: f. 200,-- à 4%

onderpand: "de Bredenoort plaatse" en de L"t1arskamp"
uit het erve "Hullemans" gelegen aan -öe
Su ij tma rs.

door: Meijndert Westerhuijs boer op "'t erve Boevink",
m.v. Willemken Peeters.

t.g.v.: Landvrouwe M.G. van Doornink, v.v. overL
Scholtus Jordens.

van: f. 800,-- à 4%

onderpand: bouwer ie, have en vee nevens de gehele
inboedel des huijses alsmede het mest recht.

door: Hendrik Derks

bep.: universele erfgenamen zIJn:
a) Hendrijne Derks (zuster)
b) Hendrik Jansen (zwager)

opm.: Voor verdere bijzonderheden zie de originele
acte.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
test.

datum
20-01-1762

fo 1. nr.
·87-89

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
hyp./obl.

datum
01-12-1784

fo 1. nr.
90-91

Hol ten

ger.boeken

i nv. nr. 8

acte van
hyp./obl.

datum
27-02-1762

fol. nr.
92-93

doo~: Beerent Willems Roesink, m.v. Janna Hermes,
geass. met Hermen Heijl ink.

bepQ: Aan de langstlevende van de testators.

opm.: a) getek. op het erve Roesink
b) voor verdere bijzonderheden zie fol.nr. 87-89

door: Wil lem Teunisen Kleine Bronsvoort m.v.
Willemken Willems.

t.g.v.: Hendrik ten Hengel m.v. Cecilia de Bruijn

van: f. 550,-- à 3~ %

onderpand: hun keuterplaats "het Dikkers" in Zuijtlo.

opm.: Onder de acte staat een verklaring van royement
d.d. 01-12-1784 waarin H. ten Hengel verklaart
dat alles afgelost is. .

door: Hendrik Droesen Bielderman m.v. Lutgert
Gerritsen.

t.g.v.: Wil lem Bessum, a.s. m.v. Reijnette Meijers
en erfgenamen.

van: f. 800,-- à 3~%

onderpand: de keuterplaats "Bieldermans" met huis en
landerijen gelegen naast H\o,ioertmans Hof"

opm.: In de marge staat een verklaring van royement
van d.d. 09-02-1769 waarin Wiflem Bessum
verklaart dat alles voldaan is.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
hypo

datum
27-02-1762

fo I. nr.
94-95

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
overd r.

datum
17-03-1762

fol .nr.
96d7

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
17-03-1762

fo I. nr.
98-99

door: Evert '~ansen fJasman m.v. GerrLtien -Jan sen

t.g.v.: Willem Bessum (bruidegom)
" . J:' J" J .... ").-

ReiJ-!Mieite~ Mei iers (bruid.r----... -_._---. --

van: f. 350,-- à 3±%

onderpand: het huis en lal}dIJP1Ë!.slnans'i~legente l3althmen
in de Achterho~k tussen enksenpTäS.------··

door: Helena van Ei~t_l_.v.v. overl. G. Ribbius
geass. met Jan beerentsen.

aan: Lodewijk van· E_ijll Ribbius en
erfgenamen.

va~: al.~.r~.goed.~.~S~.ho_()l.qerman"
b) de katerstede-' "Ve.l dkamp"

door: Helena van Eijll V.V. over!. G. Ribbius
geass. met Jan Beerentsen

aan: Cornel ia Ribbius en _wettige er!g~namen

van: het erve en go.ed "Ge I tj nk" ge I egen i n de
buurtschap Dorterhoe~:

Uitzonderingen:
1) het hooiland "de VijfgieneJ1

2) een stuk zaailand gelegen op de Ulend tegen
Stegink, met het recht van een hele en een
halve ware in de mark van Dorth en Zuijtloo.



a) Zwier Mi llemink
b) Teunis Willems

van: de gehele boerderij met have en goed

aan: Janna Bessums (stiefdochter) v.v. Hendr. Littink.

Holten

ger. boeken

inv.nr.8

acte van
overdr./al im.

datum
03-04-1761

fo 1. nr.
102-104

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van
overdr./al im.

datum
27-11-1761

fo 1. nr.
105-107

Holten

ger. boeken

inv.nr. 8

acte van
overdr.

datum
25-01-1762

fol. nr.
108-109

door:

mombers:

aan:

van:

opm. :

door:

aan:

bep. :

door:

van:

Willem Hiemeltien m.v. Grietien Jansen en hun
meerderjarige kinderen met name:
a) Teunis (staat borg voor zijn jongste broer)
b) Ger rit
c) Jan
d) Engbert

) over de onmondige
) kinderen van overl.
) Hendrik Willems

Teuntien Zwiersen v.v. overl. Hendrik Willems
schoondochter van Willem Hiemeltien en Grietien
Jansen voorn. (bruid)
Derk Herms Rattink (bruidegom)

1) het erve "H ieme 1t i en"
2) de gehele bouwerie
3) have en goed

Teuntien Zwiersen en Derk Herms Rattink voorn.
zullen Willem Hiemeltien,en Grietien Jansen voorn.
levenslang onderhouden.

Hermen Noever m.v. Lutgert Jans5en.

Fenneken Herms (bruid)
Aelbert Willems Hiedbrink (bruidegom)

Fenneken Herms en Aelbert Willems Hiedbrink voorn.
zullen levenslang Hermen Noever en Lutgert Janssen
onderhouden.

Maria Hendr. m.v. overl. Willem Bessum geass. met
a) Hendr. Meijer (broer)
b) Willem Bessum (stiefzoon)

1) de gehele boederij "den Lesten Stuijver" gelegen
bij de beken Brugge

2) het huis en bouwland met wal, langs de maate.
3) het bouwland "het halve Rot" gelegen in de

Dorthenhoeker enk.



Holten

ger.boeken

i nv ..hr. 8

acte van
maagsch./al im.

datum
02-02-1762

fo 1. nr.
110-113

Ho 1ten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
maagsch.

datum
13-02-1762

fol. nr.
114-116

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

ac te van
momb. /erfu i t.

datum
02-04-1761

fo 1. nr.
117-118

door:

aan:

van:

opm. :

door:

bep. :

opm. :

door:

t. b. v. :

mombers:

erfu i t. :

Maria Hendriks v.v. overl. Wil lem Bessum
geass. met Jannes Meerman.

Willem Bessum (bruidegom)
Reijnnet Jansen Meijer (bruid)
Janna Bessum v.v. Hendr. Littink.

huis, schuur, brouwerij en wal met twee hoven,
landerijen en houtgewassen, huis en hof
gelegen aan het kerkhof bewoond door Naijsters
Vaanhouts, met gerede en ongerede goederen,
behalve een obl igatie ten laste van Jannes
Meerman (broer)

Nog genoemd Jan Meijer.
Voor verdere bepalingen zie origineel.

a) Maria Gerrits v.v. overl. Teunis groote Dinks.
geass. met Jan Naberhuijs ..

b) Teunis Reijlink m.v. Jenneken Gerrits
c) Willem Kleine Bronsvoort m.v. Willemken

Willems.
d) Jenneken Meenhors v.v. Derk Teunis
e) Willemken grote Dinks v.v. Jan Zwiersen

1) Willem Kleine Bronsvoort (zoon) krijgt
het plaatsje "Dikkers"

2) Teunis Reijl ink (zoon) krijgt een stuk
bouwland gelegen aan de Braakmansstege
naast Slagmans land.

3) Jenneken Meenhors en Willemken grote Dinks
(dochters) ontvangen een geldbedrag van
Willem Kleine Bronsvoort.

Dnder de acte staat een verklaring van Teunis
Reijlink, Derk Meenhors, Jan groote Dink, dat Willem
Kleine Bronsvoort het geldbedrag op 22-02-1763 uit
gekeerd heeft.

Hendrik Gerritsen klein Dink m.v. overl.
Henders Willems.

de 5 onmondige kinderen van Hendrik Gerritsen
klein Dink en overl. Henders Willems.

a) Jan Naberhuijs
b) Jan grote Dink

de 5 onmondige kinderen krijgen t.Z.t. een
geldbedrag uit hun moeders nalatenschap.



Holten

ger.boeken

inv.nr. S

ac te van
momb.érfuit.

datum
03-04-1762

fo I. nr.
119-120

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
momb./erfuit.

datum
09-02-1762

fo 1. nr.
121-122

Holten

ger.boeken

inv.nr. S

ac te van
momb . / erfu i t

datum:
30-03-1762

fo 1.nr.
123-125

door:

t. b. v.:

mombers:

erfuit. :

door:

t. b. v. :

mombers:

erfuit. :

door:

t. b. v. :

mombers:

erfuit.:

opm. :

Teuntien Zwiersen v.v. overl. Hendrik Willems.
geass. met Willem Hiemeltien

de 2 onmondige kinderen van Teuntien Zwiersen en
overl. Hendrik Willems voorn.

a) Zwier Willemink (grootvader)
b) Teunis Willems (oom)

de 2 onmondige kinderen voorn. krijgen t.Z.t. een
geldbedrag en gerede goederen uit hun vaders nalatenschap.

Grietien Gerrits v.v. overl. Willem Jansen
Langenberg, geass. met Jan Essink.

de 3 onmondige kinderen van Grietien Gerrits
en overl. Willem Jansen Langenberg voorn.

a) Will~m Kleine Bronsvoort
b) Teunis Braakman

de 3 onmondige kinderen voorn. krijgen t.Z.t.
een geldbedrag en gerede goederen uit hun
vaders nalatenschap.

Willem grooten Traast m.v. over1. Aeltien
Gerrits.

de 5 onmondige kinderen van Willem grooten
Traast en overl. Aeltien Gerrits voorn.

a) Teunis Reijl ink (oom)
b) Gerrit Agterkamp

de 5 onmondige kinderen krijgen t.Z.t. een
geldbedrag en gerede goederen uit hun moeders
nalatenschap.

Onder de acte staat een verklaring dat Willem
grooten Traast op d.d. 20-0S-1770:aan zijn
kinderen het kindsdeel uit hun moeders "nalatenschap
heeft gegeven.



Holten

ger.boeken

inv. nr. 8

ac te van
overdr.

datum
26-11-1761

fol. nr.
128-129

Holten

door:

aan:

van:

door:

J.W. baron van Coevorden tot Rande
G.J. baron van Pal land tot Glindhuijs
mombers over de minderjarige freule van Echten
tot Relar.

1) Willem Hendr.
2) Hermen Dikkers

1) a. het huis en hof gelegen tussen Kuijpers
en Derk Stroek.
twee stukken bouwland, groot 5~ schepel
gezaai "het Bree"

2) b. een stuk zaailand groot 3 schepel
gezaai ge~egen in de omgeving van
het Boelen gat.

de erfgenamen van overl. scholtus Westenberg.

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
verk.

datum
29-06-1763

fo 1. nr.
130

van: de inboedel have en goed.

Holten

ger.boeken

inv.nr.8

door:

momber:

toeziend
mombers:

~Ji 11em· Bri ds

Tonis Goorman

a) Gerrit Blankena
b) Gerrit Brekvoort (oom)

over de onmondige
kinderen

acte van
verk.

datum
04-08-1761

fo 1. nr.
130-131

van: inboedel, have goed en mestrecht.



Holten door: Jannes Meerman m.v. Jenneken Egberts
Gerrite Nijenhuijs m.v. Hendrijkien Egberts.

ger.boeken mombers: a) Jannes Meerman
b) Jan:J"È.DJ;l~wer _~:'

mombers over de onmondige
kinderen van Jan Meijé~

(molenaar)

i nv. nr. 8

acte van
verk.

datum
08-03-1762

fol. nr.
131-132

Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

acte van
pand.

datum
12-01-1764

fol. nr.
153-154

Holten

~er.boeken

inv.nr. 8

van: 1) het halve huis en schuren "Aeltink"
2) den hogen kamp met houtgewas gelegen

bij Santvoort
3) twee stukken bouwland gelegen in den

dorper enk.

opm.: Als kopers worden genoemd Jan oude Mulder en
Jannes Vastert.

door: Dr. L.J. Wal raven als gevolmacht. van de
erfgenamen van de overl. scholtus Arne
Westenberg.

t.l.v.: Meijndert Boevink

onderpand: alle gerede goederen, have en vee, gereed
schap, en andere narechten op mobilia
inbegrepen.

opm.: de ac te is d.d. 30-01-1764 voltrokken.

fol. nrs. 133 t/m 152 zijn blanco.

door: Dr. L.J. Wal raven als gevolmacht. van de
erfgenamen van overl. scholtus Arne Westenberg.

t.l.v.: Jan groote Omerink.

onderpand: gerede goederen, have en vee, gereedschap
zaadgewas en narechten op mobil ie inbegrepen.

ac te van
pand.

datum
26-01-1764

fo I. nr.
154-155

Opm. : De acte is 30-01-1764 voltrokken.



Holten

ger.boeken

door: T. Tobias als gevolmacht. van de erfgenamen
van scho1tus Arne Westenberg

t.l.v.: Joost Dikkers als boedel houder van over1.
Jacob Dikkers.

inv.nr. 8

ac te van
pand.

datum
08-05-1764

fo 1. nr.
158-162

Holten

ger.boeken

acte van
pand.

datum
13-09-1764

fo 1. nr.
161 vo

onderpand:

opm. :

door:

t.l.v.:

onderpand:

opm. :

een camp zaailand groot 2 mud gelegen in de
dorper enk, tussen het Heeren en Eppink land
en aan de zij de een gemeene weg "de Ma rve 1e"

a) nog genoemd Jan Stroek nu Willem
b) de acte is 13-09-1764 voltrokken.

Pro Tobias als gevolmacht. van de erfgenamen
van over1. scholtus Arne Westenberg.

Tromop

have en goed

de acte is op 19-09-1764 voltrokken.

door:Holten

ger.boeken

inv.nr. 8

Dr. B.J. Besier als gevolmacht. van Mr. Hendrik
Gerhard Jordens, burgermr .. en cameraar van
Deventert~_~.v: ~g~~q_81~ida van Munster.

t.l.v.: Willem Schoolderman, m.v. Jenneken Aerents, wonende
op de Horsten.

acte van
pand.

datum
24-10-1764

fol. nr.
163-166

onderpand:

opm. :

erve "den Horst" met getimmer en landerijen
gelegen in de buurtschap Zuijt10 bij Bathmen.

nog genoemd met name:
a) Teunis Hogeweijde
b) Fenneken Herms

De acte is 27-06-1767 voltrokken.




